STATUT
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SUŁKOWICACH

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach działa na podstawie obowiązującego prawa,
a w szczególności w oparciu o następujące akty prawne :
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz.
783 ze zm.)
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze
zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2077).
2. Ilekroć w Statucie mowa jest o :
- Gminie - rozumie się przez to Gminę Sułkowice
- Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę Miejską w Sułkowicach
- Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy Sułkowice
- Świetlicy – rozumie się przez to Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach

§ 2.
Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Sułkowice.
§ 3.
Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną
w formie opiekuńczej.
§ 4.
Świetlica Środowiskowa działa w granicach administracyjnych Gminy Sułkowice, główną jej
siedzibą jest lokal przy ulicy Sportowej 51, w każdej miejscowości Gminy Sułkowice tj.
w Biertowicach, Harbutowicach, Krzywaczce i Rudniku mogą być prowadzone jej filie.

§ 5.
1. Placówka nosi nazwę „Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach”.
2. Placówka używa pieczęci urzędowej „Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, 32-440
Sułkowice, ul. Sportowa 51, tel. 12 312-70-87 ”.
§ 6.
Szczegółową organizację Świetlicy, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa
Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika w porozumieniu z Burmistrzem
Gminy Sułkowice.

ROZDZIAŁ 2.
CELE I ZADANIA
§ 7.
Celem pracy realizowanej w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach jest wspieranie rodziny
w procesie wychowawczym dziecka, przygotowanie go do świadomego i aktywnego
funkcjonowania we współczesnym świecie kierując się uniwersalnymi zasadami
akceptowanymi społecznie.
§ 8.
Świetlica Środowiskowa realizuje następujące zadania :
- zapewnia opiekę i wychowanie po zajęciach szkolnych;
- diagnozuje kryzysy dzieci i podejmuje pracę nad ich łagodzeniem;
- zapewnia warunki do nauki i pomaga likwidować zaległości szkolne;
- prowadzi zajęcia artystyczne oraz twórczego rozwoju zainteresowań;
- prowadzi zajęcia profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia;
- w okresie ferii i wakacji prowadzi zajęcia w formie półkolonii dla wszystkich chętnych dzieci
z Gminy Sułkowice;
- współpracuje z rodziną dziecka;
- może prowadzić dożywianie w formie podwieczorku.

§ 9.
1. Świetlica realizuje powyższe zadania we współpracy ze wszystkimi instytucjami
zajmującymi się dzieckiem i jego rodziną, a przede wszystkim: szkołami, Sądem
Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sułkowicach, asystentami rodziny, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi,
Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policją oraz organizacjami
pozarządowymi i mediami.
2. Świetlica realizuje zadania kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem
jego praw oraz zachowaniem zasady poufności.
3. Przyjmowanie dzieci do Świetlicy odbywa się bez skierowania, na pisemną prośbę
rodzica/opiekuna.

ROZDZIAŁ 3.
ORGANIZACJA ŚWIETLICY
§ 10.
Świetlica funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, minimum cztery godziny
dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców.
§ 11.
1. Świetlicą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik, który jest jednocześnie
wychowawcą.
2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje Burmistrz.
3. W razie nieobecności kierownika trwającej ponad miesiąc placówką kieruje osoba
wyznaczona przez Burmistrza.
§ 12.
Do kompetencji kierownika Świetlicy należy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
Organizowanie pracy w Świetlicy.
Sprawowanie opieki nad dziećmi.
Sprawowanie nadzoru nad realizacją standardów opieki i wychowania.
Sprawowanie nadzoru nad personelem zatrudnionym w Świetlicy.
Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Świetlicy.
Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Świetlicy.
Pełnienie funkcji pracodawcy wobec wszystkich osób zatrudnionych w Świetlicy.

§ 13.
1. Do opieki nad dziećmi kierownik zatrudnia wychowawców, których kwalifikacje
określa art. 26 pkt.1 a, b. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
2. W Świetlicy może być zatrudniony pedagog i psycholog. Kwalifikacje pedagoga
określa art. 26, pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy, natomiast psycholog musi posiadać
prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca
2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. poz.
763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753).
3. Pod opieką jednego wychowawcy w świetlicy, w tym samym czasie może przebywać
nie więcej niż 15 dzieci.
§ 14.
1. Świetlica przy zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas zajęć oraz wykonywaniu
innych czynności związanych z realizacją zadań może korzystać z pomocy
wolontariuszy. Stosuje się wówczas przepis art. 27 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
§ 15.
Szczegółowe zadania oraz organizację działania Świetlicy, w tym dokumentację dotyczącą
dziecka oraz sposób jej prowadzenia określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy
Środowiskowej w Sułkowicach opracowany przez kierownika w uzgodnieniu z Burmistrzem.

ROZDZIAŁ 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 16.
1. Świetlica Środowiskową jest jednostką budżetową Gminy Sułkowice finansowaną
ze środków Gminy.
2. Gospodarkę finansową prowadzi się, w oparciu o plan finansowy obejmujący
dochody i wydatki.
3. Plan finansowy opracowuje kierownik i główny księgowy na podstawie uchwały
budżetowej Rady Miejskiej w Sułkowicach.
§ 17.
1. Świetlica nie ma osobowości prawnej i rozlicza się z całością dochodów i wydatków
budżetem gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Tryb postępowania w zakresie działalności finansowej określa ustawa z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

3. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.
4. Świetlica może pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z innych źródeł, niż budżet
Gminy zgodnie z właściwymi przepisami.

ROZDZIAŁ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.
Dokonanie zmian w niniejszym statucie wymaga uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

